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السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يمكن ألي شخص تنزيل وتحميل البيانات من على تطبيق متعقب المخلفات. 

)       ( 2 يختلف أسلوب الكتابة والكالم مع اختالف من تراسله. 

)       ( 3 يعتبر الغرض من المواقع غير التجارية هو بيع المنتجات. 

)       ( 4 يجب أن يدفع المواطن المصري رسوًما الستخدام موقع بنك المعرفة. 

)       ( 5 تعد الحماية ضد القرصنة من مسئوليات المواطن الرقمي. 

)       ( 6 ال يمكن استخدام الرموز التعبيرية في المواقف الرسمية. 

)       ( 7 مايكروسوفت إيدج هو متصفح يرافق مايكروسوفت ويندوز. 

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 يعتبر موقع أمازون من المواقع ........................

د غير الهادفة ج التجارية  ب المضللة  أ غير التجارية 

2 يوفر محرر مايكروسوفت ........................ كعالمات الترقيم والمصطلحات.

د إعالنات     ج تقييمات  ب محسنات  أ تعليقات 

3 ساعدت ........................ على مواجهة قضايا البيئة.

د المدونات الشخصية ج الكتب الورقية  ب الرسائل الكتابية  أ التطبيقات الرقمية 

4 يسمى المواطن الملتزم بمبادئ المواطنة الرقمية بالمواطن ........................

د المتفاعل   ج السلبي  ب الرقمي  أ اإليجابي 

5 تعتبر ........................ طريقة  للحصول على معلومات حول منتٍج ما.

د الكتب  ج محادثات الفيديو  ب الرسائل النصية  أ اإلعالنات 

6 يمكن لمستخدم برنامج متعقب المخلفات أن يجمع البيانات في ........................

د جدول إلكتروني ج فيديو  ب عرض تقديمي  أ رسالة إلكترونية 

7 يمكن أن تستخدم أسماء مستعارة عندما تتحدث مع ........................

د شخص لم تقابله ج معلمك  ب صديق مقرب  أ زميل ال تعرفه 

8 يوفر موقع ........................ مصادر آمنة ودقيقة.

د الصور ج بنك المعرفة المصري  ب األلعاب  أ أمازون 

1االختبار   
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السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يمكن الحصول على معلومات حول منتٍج ما عن طريق التعليقات والتقييمات. 

)       ( 2 تعتبر أداة مايكروسوفت إيدج من أدوات مايكروسوفت 365. 

)       ( 3 يعتبر التعبير عن اآلراء بسلبية من المسئولية االجتماعية. 

)       ( 4 أحد أهداف مبادرة "اتحضر لألخضر" هو نشر الوعي بالقضايا البيئية. 

)       ( 5 يعتبر إنشاء المواقع اإللكترونية من المهام التي يصعب تنفيذها. 

)       ( 6 يعتبر استخدام األلقاب عند التواصل مع شخص مسئول أمرًا غير ضروري. 

)       ( 7 توجد خاصية المجموعات داخل مايكروسوفت إيدج. 

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 برنامج متعقب المخلفات يوفر البيانات في شكل ........................ 

د ملف صوت ج رسم بياني  ب موسيقى  أ فيديو 

2 يجب دائًما أن تكون ........................ في أي تواصل.

د سلبيًّا ج متخفيًا  ب غير واضح  أ مهذًبا 

3 تستخدم أداة ........................ في التحقق من القواعد اإلمالئية.

د العرض ج محرر مايكروسوفت  ب التصميم  أ التسجيل 

4 مصادر بنك المعرفة المصري تخضع لـ ........................

د التنمر ج السرقة  ب القرصنة  أ حقوق النشر 

5 يفضل أن تعرف نفسك أواًل، عند التواصل مع ........................

د أحد أفراد األسرة ج شخص لم تقابله من قبل  ب شخص مقرب  أ صديق 

6 يجب أن تجعل المعلومات التي تشاركها اآلخرين ........................

د غير دقيقة ج غامضة  ب سهلة الفهم  أ معقدة 

7 يستخدم برنامج ........................ إلنشاء المواقع اإللكترونية.

WordArt د  WordPress ج ب جوجل كروم  أ الرسام 

السلبية  يبالغ أصحابها في  التي  التعليقات  به ألن  أهتم  لن  السلبية،  ما، ووجدته شديد  تعليًقا لشخص  8  إذا قرأت 

تعليقات ........................

د هادفة ج مضللة  ب جيدة  أ مفيدة 

2االختبار   
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السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يعتبر موقع بنك المعرفة المصري من المواقع غير الموثوقة. 

)       ( 2 يمكن استخدام تطبيق "متعقِّب المخلَّفات" على الهاتف المحمول ولكن باشتراك مالي. 

)       ( 3 يجب أن تنتبه إلى المواقع اإللكترونية التي تستخدمها ألنها قد تتضمن معلومات مزيفة. 

)       ( 4 يعتبر الغرض من المواقع التجارية هو بيع المنتجات. 

)       ( 5 يفضل تجنب األسلوب الفكاهي عند التحدث مع صديقك المقرب. 

)       ( 6 مايكروسوفت إيدج متصفح يرافق برنامج مايكروسوفت وورد. 

)       ( 7 جميع التقييمات والتعليقات على المواقع التجارية موثوقة. 

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 مجموعة المبادئ الواجب االلتزام بها عند استخدام التكنولوجيا تسمى بـ ........................

د المسئوليات ج الحقوق  ب المواطنة الرقمية  أ الكتب اإللكترونية 

2 تستخدم المؤسسات اإلنترنت لمساعدة اآلخرين على ........................ القضايا البيئية.

د مسح ج معالجة  ب تدمير  أ هدم 

3 تهدف مبادرة "اتحضر لألخضر" إلى ........................

ب زيادة المجتمعات العمرانية أ نشر الوعي البيئي  

د السلبية ج محاربة الغالء   

م خاصية ........................ في مايكروسوفت إيدج البحث في مكان واحد، وعلى أجهزة مختلفة. 4 تنظِّ

د المجموعات ج التصميم  ب القوائم  أ الملفات 

ل داخل الموقع. 5 تتضمن ........................ عناوين واضحة تساعدك على سهولة التنقُّ

د محركات البحث ج المتصفحات  ب القوائم  أ األيقونات 

6 يمكن أن يكون أسلوب التواصل غير رسمي عند التواصل مع ........................

د شخص مجهول ج أحد أفراد األسرة  ب معلمك  أ شخص مسئول 

7 تتضمن المواقع ........................ جزًءا مخصًصا لتعليقات العمالء.

د الحكومية ج غير التجارية  ب التجارية  أ التعليمية 

ح برنامج متعقب المخلفات أنواع المخلَّفات على الخريطة في شكل نقط ........................ اللون. 8 ُيوضِّ

د خضراء ج بيضاء  ب زرقاء  أ سوداء 
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( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يعتبر احترام المصادر المتنوعة من حقوق المواطن الرقمي. 

)       ( 2 يجب عليك احترام آراء اآلخرين عند استخدام اإلنترنت. 

)       ( 3 يمكن استخدام مواقع التواصل االجتماعي للحث على الوعي البيئي. 

)       ( 4 يستحيل تصدير مجموعة مايكروسوفت إيدج الي أي برامج أخرى. 

)       ( 5 يجب الحذر من التعليقات والتقييمات الوهمية؛ ألنه من الممكن أن تكتبها الشركة بنفسها. 

)       ( 6 يستخدم برنامج WordPress إلنشاء مواقع الويب. 

)       ( 7 ُيفقد التواصل غير الشفهي عند التواصل عبر اإلنترنت. 

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 يجب استخدام كلمات ........................ عند التواصل عبر اإلنترنت.

د صعبة الفهم ج مسيئة  ب سلبية  أ إيجابية 

2 يمكن لـ ........................ الحصول على معلومات حول المواقع التي يزورها المستخدم.

WordPress د برنامج ج برنامج معالج الكلمات  ب مواقع الويب  أ برنامج الرسام 

3 استخدام اإلنترنت في أي وقت من ........................ المواطن الرقمي.

د عيوب ج سلبيات  ب حقوق  أ مسئوليات 

4 أطلقت وزارة ........................ مبادرة "اتحضر لألخضر".

د التربية والتعليم ج التخطيط  ب الداخلية  أ البيئة 

5 محرر مايكروسوفت أداة توجد داخل برنامج ........................

)Excel( ب الجداول الحسابية أ الفيديو  

د الرسام  )Word( ج معالج الكلمات

6 تعتبر ........................ صفحة تحتوي على عبارات توضيحية، تقدِّم لمحة عن الموقع.

د الصفحة الرئيسية ج القوائم  ب "من نحن"  أ "تواصل معنا" 

7 برنامج يستخدم لجمع بيانات المخلفات هو ........................

د الرسام ج معالج الكلمات  ب متعقب المخلفات  أ الجداول الحسابية 

8 تضيف ........................ النبرة والمشاعر للتواصل عبر اإلنترنت.

د األلوان  ج الكلمات المعقدة  ب الرموز التعبيرية  أ الكلمات السلبية 



الصف الخامس االبتدائي - الفصل الدراسي الثاني  6
6

ميذ
لتل

ح ا
سال

5االختبار   
السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يصعب على أداة محرر مايكروسوفت اكتشاف األخطاء اإلمالئية. 

)       ( 2 تضع مواقع الويب إعالنات تتناسب مع اهتمامات المستخدم. 

)       ( 3 ُيمكنك برنامج WordPress  من الوصول إلى أدوات تصميم مجانية إلنشاء الموقع اإللكتروني. 

)       ( 4 من قواعد التواصل عبر اإلنترنت أن تفترض األسوء. 

)       ( 5 ال يمكن الحصول على أداة "المحرر" عبر اإلنترنت. 

)       ( 6 التطبيقات الرقمية ال يمكن تنزيلها عبر اإلنترنت. 

)       ( 7 يفضل مشاركة المعلومات حول قضية معينة دون التأكد من دقة المصادر. 

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 يعتبر موقع مكتبة اإلسكندرية من المصادر ........................

د غير الموثوقة ج المضللة  ب الموثوقة  أ التجارية 

2 تهدف مبادرة وزارة البيئة المصرية إلى تأكيد دور كل مواطن في ........................

د تدمير البيئة ج تلوث البيئة  ب حماية األجهزة  أ حماية البيئة 

3 يفضل استخدام العبارات ........................ في بداية ونهاية التواصل.

د السلبية ج اإليجابية  ب الغامضة  أ المحبطة 

4 يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم من المواقع ........................

د المضللة ج المزيفة  ب غير التجارية  أ التجارية 

5 تستخدم ........................ الرقمية في مشاركة البيانات عبر اإلنترنت.

د األقالم ج التطبيقات  ب الروايات  أ الكتب 

6 أحد استخدامات ........................ أنه يقدِّم اقتراًحا لتصحيح كل خطأ.

WordPress د ج محرر مايكروسوفت  ب مايكروسوفت إيدج  أ مواقع الويب 

7 يعتبر ........................ من المسئولية االجتماعية.

د سرقة المعلومات ج التعبير بإيجابية  ب التحدث بسلبية  أ حذف المعلومات 

8 يرافق مايكروسوفت إيدج نظام التشغيل ........................

د كرووم ج لينكس  ب أندرويد  أ ويندوز 
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1 إجابة االختبار

3 إجابة االختبار

    4    3   2   1

  7   6   5

   4   3   2   1

   7   6   5

  4    3   2   1

 7   6   5

السؤال األول

السؤال األول

السؤال األول

4 الرقمي 3 التطبيقات الرقمية  2 محسنات  1 التجارية 

8 بنك المعرفة المصري  7 صديق مقرب   6 جدول إلكتروني  5 اإلعالنات 

السؤال الثاني

4 المجموعات 3 نشر	الوعي	البيئي	 2 معالجة	 1 المواطنة الرقمية 

8 زرقاء 7 التجارية  6 أحد	أفراد	األسرة		 5 القوائم 

السؤال الثاني

2 مهذًبا 1 رسم بياني   

4 حقوق النشر   3 محرر مايكروسوفت  

6 سهلة الفهم  5  شخص لم تقابله من قبل   

8 مضللة     WordPress 7

السؤال الثاني

2 إجابة االختبار



3إجابات نماذج االختبارات 
3

ميذ
لتل

ح ا
سال

4 إجابة االختبار

5 إجابة االختبار

   4     3   2   1

  7   6   5

   4     3   2   1

 7     6   5

السؤال األول

السؤال األول

2 مواقع الويب  1 إيجابية  

4 البيئة     3 حقوق  

6 "من نحن"    )Word( 5 معالج الكلمات

8 الرموز التعبيرية 7 متعقب المخلفات   

السؤال الثاني

2 حماية البيئة  1 الموثوقة  

4 غير التجارية 3 اإليجابية  

6 محرر مايكروسوفت 5 التطبيقات   

8 ويندوز 7 التعبير بإيجابية  

السؤال الثاني
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 من هي بيج كينر؟

 هي مستكشفة من مدينة شيكاغو  

 سفيره لالهداف العالمية لدي االمم المتحدة 

 مستكشفة في منظمة ناشيونال جيوجرافيك 

  مديرة االبتكار في مدرسة في مدينة شيكاغو 

 جائحة كورونا

 0202تعتبر من اهم القضايا البيئية التي ظهرت في عام 

في بداية تفشي جائحة كورونا الحظت "بيج كينر" اثناء تجولها في 

 الحي الذي تقيم فيه االتي:

وجود كم كبير من مخلفات معدات الوقاية الشخصية من فيروس -

 ( 91-كورونا)كوفيد

 القفازات المصممة لالستخدام مرة واحدة( -مثل) الكمامات الواقية

 كيف ساعدت "بيج كينر" في نشر الوعي بمخاطر المخلفات وضررها؟

"بيج كينر" المساعدة في نشر الوعي بمخاطر المخلفات  قررت-

 وتاثيرها علي البيئة حيث:

 التقطت صور للمخلفات ,وسجلت بيانات موقع هذه المخلفات بدقة. 

 "استخدمت تطبيق يعرف باسمDebris Tracker ويعني "متعقب "

 المخلفات "

 

 

 الدرس االول

 المستكشف النشط
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 "بيج كينر" في كل مره علي االتي: حرصت-

  الجغرافي للمخلفاتارسال بيانات الموقع. 

 )......وصف انواع المخلفات من )ورق,بالستيك وما الي ذلك 

فأصبح لديها كم هائل من البيانات حول مخلفات معدات الوقاية الشخصيه -

 علي التطبيق .

 " التطبيقDebris Tracker"  

 اهميته:

  احد اهم التطبيقات الرقمية التي تساعد في مواجهة القضايا البيئية

 لفة.المخت

 .يمكن تنزيله علي الهاتف المحمول مجانا 

  بيج كينر" تسجيل بيانات موقع المخلفات عبر نظام  التطبيق لاتاح"

 ( GPSتحديد الموقع العالمي )

 لماذا كانت البيانات التي يتم تجميعها تتميز بالدقة؟

لم تكن "بيج كينر" تعتمد علي نفسها في تجميع البيانات حول المخلفات 

بمفردها فقط, بل كانت تستعين بالتالميذ الذين كانت تدرس لهم من 

 الصف الثالث حتي الخامس االبتدائي 

 حيث كانت تعلمهم االتي:

  تأثير انواع مختلفة من المخلفات علي البيئة مثل مخلفات معدات

 الشخصية .الوقاية 

  "كيفية استخدام تطبيق " متعقب المخلفات 

 وبذلك كان للتالميذ دور هام في جمع البيانات عن المخلفات وتحليلها.
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ماهي الطرق االخري التي استخدمتها "بيج كينر" لنشر الوعي عن 

 المخلفات ومشاركتها مع االخرين؟

 شخصية"اطلقت "بيج كينر" هاشتاج بعنوان "تعقب معدات الوقاية ال .9

0.  ( (#trackingppe)عبر موقعي )تويتر وانستجرام 

 02اطلقت حمالت عبر منصات التواصل االجتماعي لحث متابعيها في  .3

 .دولة علي جمع مخلفات هذه المعدات وبيانات حولها

 : تتوفر البيانات التي ترسلها )"بيج كينر" ومتابعوها( في شكل 

 العالمي.مواقع علي خرائط نظام تحديد المواقع -9

 رسوم بيانية توضح االنواع المختلفة من المخلفات.-0

 ماهي الفائدة من البيانات التي يتم تجميعها؟

 :"ل"حللت هذه البيانات واستخدم الباحثون النتائج 

 .تسليط الضوء علي تأثير مخلفات معدات الوقاية الشخصية علي الحياة-9

 .للمطالبة بالتغيير-0

 .المسئولية االجتماعية
تمثل المسئولية االجتماعية االساس الذي استندت اليه"وزارة البيئة 

او  "Go Green"تحت عنوان  0291المصرية"في اطالق مبادرة عام 

 "اتحضر لالخضر"

 " او "اتحضر لالخضر"؟Go Greenما الهدف المرجو من مبادرة"

 0232في مصر تي هذه المبادرة في اطار االستراتيجية القومية للتنمية المستدامةتأ. 

  قضية بيئية. 03تشمل المبادرة 

  تتشجع علي اتباع نهج اكثر مسئولية في التعامل مع المخلفات 

  .البالستيكية وغيرها 

 .نشر الوعي بالقضايا البيئية 

 التأكيد علي دور كل مواطن في حماية البيئة والموارد الطبيعية. 
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 المواطنة الرقمية
لقد تعرفت سابقا في الصف الرابع علي الحقوق والمسئوليات التي يجب ان 

 تتمتع بها كمواطن رقمي وهي كاالتي:

 المسئوليات الحقوق

 الخصوصية 
 الحماية ضد القرصنة 
  القدرة علي التفاعل مع االخرين

 عبر االنترنت
  القدرة علي استخدام االنترنت

 تحتاج الي ذلكعندما 

 احترام خصوصية االخرين 
 احترام المصادر المتنوعة 
  اظهار سلوك ايجابي في التعامل

 مع االخرين
  الحرص علي التشارك االمن

 عبر االنترنت

 

 المسئولية االجتماعية
 :"ل"تستخدم "بيج كينر" وسائل التواصل االجتماعي  -

الوقاية الشخصية في نشر المعلومات حول كيفية التخلص اآلمن من معدات 

 البيئة .

يمكنك انت ايضا استخدام "االنترنت" لمساعدة االخرين عبر وسائل التواصل  -

 االجتماعي .

 المساهمة في انشطة اجتماعية تساعد في بعض القضايا االجتماعية مثل: -

 تغيرات المناخ()تحسين الخدمات الصحية ،مكافحة التلوث والعوامل المؤثرة في 

 الدرس الثاني

  ية االجتماعيةالمواطنة الرقمية والمسئول
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عبر عن آرائك بطريقة ايجابية وفكر في كيفية التواصل مع االخرين  .9

 مباشرة واحترام آرائهم .

قد تكون لديك مصادر معلومات حول موضوع او ققضية معينة مثل  .0

فيجب التأكد من ان المصادر دقيقة ويسهل :مقاطع فيديو او مقاالت 

 فهمها.

 احرص علي وضوح المعلومات التي تشاركها والغرض منها. .3

تأكد من انك تتمتع بالحقوق والمسئوليات كمواطن رقمي اكثر تفاعلية  .4

 عبر االنترنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستطيع التعبير عن آرائك ، وممارسة الحقوق والمسئوليات كيف 

 كمواطن رقمي اكثر فاعلية عند التواصل مع االخرين عبر االنترنت؟
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 كيفية التواصل عبر االنترنت مع االشخاص؟

 عند التواصل مع المعلم او شخص مسئول فأحرص علي االتي:

  كن مهذب  .9

 مثل : السيد او السيدة او الدكتور.استخدم االلقاب  .0

 تجنب االسلوب الفكاهي. .3

 اما اذا لم تقابل الشخص الذي تراسله قبل ذلك 

 علي :فأحرص 

 التعريف عن نفسك .9

 كن واضح بشان موضوع رسالتك .0

 اذكر في المقدمة السبب الذي دفعك الرسال الرسالة. .3

لك في الفصل ال تعرفه جيدا ذا كنت تتواصل مع قرين او زميل ا

 علي:فاحرص 

 استخدم اسمه االول كامال من دون اختصارات او اسماء مستعارة . .9

)الن استخدام هذه االختصارات او االسماء المستعارة يكون مناسب فقط 

 بين االصدقاء المقربين(

 الثالدرس الث

 التواصل عبر االنترنت

 

 في كيفية تواصلك المباشر مع معلميك وزمالئك وجها لوجه. فكر 

 كيف يختلف ذلك عن التواصل معهم عبر االنترنت؟
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 اذا كنت تتواصل مع صديق او احد افراد االسره:
 .غير رسمي عند الكتابة ال بأس بأن يكون اسلوب التواصل -9

 تذكر دائما ان تكون مهذب  -0

 :من المهم عند الكتابة والكالم مع اشخاص عبر االنترنت يجب انلذلك 

 تحدد ماهية الشخص الذي تتواصل معه -9

 تكون مهذب وواضح -0

 )لكي تتجنب سوء فهم المتلقي والوصول الي هدفك المطلوب(

 مالحظات هامة
 الفيديو :تذكر انك عندما تتحدث عبر 

 تظهر مشاعرك وانفعاالتك للجميع 

 وعندما تتحدث عبر الرسائل النصية:

 يصعب نقل المشاعر واالنفعاالت احيانا

 فكر في هذا وانت ترسل رسائلك لذلك
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 موقعا )مكتبة االسكندرية الرقمية وبنك المعرفة المصري(يعد 

 المكتبات االلكترونية الموثوقة مواقع مثالين علي:

 عبر االنترنت.

 بنك المعرفة المصري يوفر االتي: مثال:

مجموعة من الموارد التعليمية المتاحة عبر االنترنت في العالم اكبر  -9

وهي تتضمن )المقاالت والقواميس والموسعات والكتب ومقاطع 

 ات والملفات التفاعلية(الفيديو والصوتي

 ات علي اجهزتك الخاصةتنزيل الملفامكانية  -0

 مناسب لجميع االعمارمحتوي  -3

 آمنة ودقيقةمصادر  -4

 ين يمجاني لجميع المواطنين المصراستخدام  -5

  تخضع لحقوق النشرمصادر  -0

 

 

 

 لرابعالدرس ا

 المعلوماتمواقع 

 

  استخدامها؟صعوبة المواقع االلكترونية التي تستخدمها ؟ ومامدي سهولة اوما 

 ؟يؤثر تصميم الموقع وخصائصه في تجربتككيف 

 المعلوماتمواقع 
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محركات البحث داخل الموقع مباشرة توجد   البحثمحركات  9
 في صفحة الويب.

  لي ما تكتبه في الحقل.نتائج بناء عتقدم 

 مكتبة االسكندرية الرقمية وبنك المعرفة )حتويت

 بهما. علي محرك بحث خاص المصري(

 العثور علي المعلومات-في:تساعدك   القوائم 0
تجنب التمرير وهدر الوقت في -              

 ث عن معلومات عامة.البح

  عناوين واضحة ومعلومات خاصة تتضمن
 بالمحتوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواقع االلكترونية المفيدةسمات 
 

 لكتروني اسهل؟االدوات والخصائص التي تجعل استخدام المواقع االماهي 



 محمود ياسين ( –جروب )كوكب بي سي 

 اىفطو اىدراشٖ اىراُٖ –االةخدائٖ  اىخاٌسىطؿ ا

 حهِٔىٔس٘ا اىٍػئٌات واالحطاالت

 ( 1وركث )   - (  4 – 1اىدروس ٌَ ) ث ٌراسػ

 

 حػٍو ة٘ز نِ٘ر ةٔظ٘فث ........... وْٖ أٗغا شف٘رة ىألْدا ف اىػاىٍ٘ث ىدى األًٌ اىٍخطدة:  1س

ٌصخهشفث ـٖ ُاشُ٘ٔال  ب ٌدٗر االةخهار ةٍدرشث أ 

 س٘ٔؽراـ٘م

 سٍ٘ع ٌا شتق ج

 

 ٌَ ٌػدات اىٔكاٗث اىشخط٘ث ٌَ ـ٘روس نروروُا ............. واىلفازات اىٍػدة ىالشخخدام ٌرة واضدة:  2س

 ٌالةس غٍو واك٘ث ج خٔذة ب اىهٍاٌات اىٔاك٘ث    أ 

 

 .ٍٗهَ اشخخدام  حؽت٘ق ..........ىخصش٘و ة٘اُات ٌٔاكع اىٍخيفات وأُٔاغٓا .:  3س

 Gps ج Debris Tracker ب Whatsapp أ 

 
 .الؼالق  ْاشخاج ٗدغٔ ىيطد ٌَ حلي٘و اشخخدام اىِفاٗات اىتالشخ٘ه٘ث ألذرْا اىصً٘ غيٕ اىت٘ئث ُصخخدم  ......:   4س

    Gogreen# ج trackingppe# ب stopplastic# أ 

 

 اىٍصخداٌث ىِشر اىٔغٖ ةاىلغاٗا اىت٘ئ٘ث  ةٍطر .حأحٖ ٌتادرة ........ ـٖ إؼار االشخراح٘ش٘ث اىلٌٔ٘ث ىيخٍِ٘ث :  5س

 ٌي٘ٔن ضطث 111 ج ض٘اة  نرٍٗث ب احطغر ىألخغر أ 

 

 ................ ٌَ أًْ ٌصئٔى٘احم   ةطفخم  ٌٔاؼَ ركٍي . : 6س

 اظٓار شئك إٗشاةي ـٖ اىخػاٌو . ج اىطٍاٗث عد اىلرضِث ب اىخطٔض٘ث أ 

 

 نٍٔاؼَ ركٍي .........................ٌَ ضلٔكم اىخٖ حخٍخع ةٓا :  7س

 اىخشارك األٌَ غتر االُخرُج ج اضخرام اىٍطادر اىٍخِٔغث ب اشخخدام االُخرُج غِدٌا حطخاسّ أ 

 

 حٔكفم غَ زٗارة ٌٔكع اىهخروُٖ ِٗشر ٌػئٌات ٌزٗفث أو عارة  ٗػختر ٌَ ..............:  8س

 اضخرام اٙخرَٗ ج اىٍصئٔى٘ث االسخٍاغ٘ث ب اىٍٔاؼِث اىركٍ٘ث أ 

 

 ٍٗهَ اشخخدام االُخرُج ووضائو اىخٔاضو االسخٍاغٖ ىٍصاغدة األخرَٗ غَ ؼرٗق ..............:  9س

 سٍ٘ع ٌا شتق  ج ُشر ٌػئٌات ىيخٔغ٘ث ب اىٍصاٍْث ـٖ األُشؽث االسخٍاغ٘ث أ 

 

 ..............ىخصأل ٌػيٍم غٍا اذا نان ٍٗهِّ ٌصاغدحم ـٖ أضد اىٔاسب  اشخخدم  :  11س

 األشئب اىفهاْٖ ج األشٍاء اىٍصخػارة ب األىلاب   أ 

 

 ..ىدغٔة ضدٗق ٌلرب ىم ىزٗارحم ـٖ غؽيث ُٓاٗث األشتٔع ........ٍٗهِم اشخخدام ...: 11س

 اىخػرٗؿ اىرشٍي ج األشٍاء اىٍصخػارة ب األىلاب   أ 

 

 ٗطػب  ُلو اىٍشاغر غَ ؼرٗق ........ىذا ـهر ـٖ ذىم س٘دا كتو اىخٔاضو ةٓا . :  12س

 اىرشائو اىِط٘ث ج االسخٍاغات االـخراع٘ث ب ٌطادذات اىف٘دٗٔ أ 

 

 

 



 محمود ياسين ( –جروب )كوكب بي سي 

 

 اىفطو اىدراشٖ اىراُٖ –االةخدائٖ  اىخاٌس اىطؿ 

 حهِٔىٔس٘ا اىٍػئٌات واالحطاالت

 ( 2وركث )   - (  4 – 1اىدروس ٌَ ) ٌراسػث 

 

 غي٘م دائٍا اشخخدام  ............. أذِاء اىخٔاضو غتر االُخرُج .:  13س

 اىرٌٔز اىخػت٘رٗث ج نيٍات شيت٘ث ب نيٍات إٗشاة٘ث أ 

 

 ٍٗهِم اشخخدام ......... ـلػ اذا اشخخدٌٓا اىشخص اىذي حخٔاضو ٌػّ أوال:   14س

 اىرٌٔز اىخػت٘رٗث ج نيٍات شيت٘ث ب نيٍات إٗشاة٘ث أ 
 

 ٌَ اىصٓو اشاءة ـًٓ اىخٔاضو غتر االُخرُج ىذا ضاول دائٍا أن حطدد كطد اىشخص ةأن .........:   15س

 حغ٘ؿ اىرٌٔز اىخػت٘رٗث ج حفخرض األـغو   ب حهٔن ضٔارٗا أ 
 

 ٗػد ٌٔكع ......... ٌَ ٌٔاكع اىٍهختات االىهخروُ٘ث اىٍٔذٔكث غتر االُخرُج:   16س

 سٍ٘ع ٌا شتق  ج ةِم اىٍػرـث اىٍطري ب ٌهختث اإلشهِدرٗث اىركٍ٘ث  أ 
 

 .ٗٔـر ةِم اىٍػرـث اىٍطري ..........:   17س

 اشخخداٌا ٌدـٔغا ىيٍطرَٗ٘ ج ٌطخٔى ؽ٘ر ٌِاشب ىشٍ٘ع االغٍار ب ٌطادر آٌِث ودك٘لث أ 
 

 ٗػختر وسٔد ....... داخو اىٍٔكع ٌَ أًْ شٍات  اىٍٔاكع االىهخروُ٘ث اىٍف٘دة .:   18س
 ٌطرك ةطد   ج إٌهاُ٘ث ىخِزٗو اىٍيفات   ب ـ٘دٌٗٔلاؼع  أ 

 

 .حصاغدك .......ـٖ اىػرٔر غيٖ اىٍػئٌات نٍا آُا حخغٍَ غِاوَٗ واعطث وٌػئٌات خاضث ةاىٍطخٔى:   19س

 األٗلُٔات  ج ٌطرنات اىتطد ب اىلٔائً أ 

 

 ةاىٍٔكع االىهخروُٖ .ٍٗهَ اىِلر غيٖ ........ىئضٔل إىٕ أكصام أو ضفطات وٗب أخرى :   21س

 األٗلُٔات  ج ٌطرنات اىتطد ب اىلٔائً أ 

 

 ٗخغٍَ راةػ ...... ـلرات كط٘رة  ٌَ اىٍػئٌات حلدم ىٍطث غاٌث غَ اىٍٔكع االىهخروُٖ .:   21س 
 ٌطرنات اىتطد ج غَ اىٍٔكع  ب حٔاضو ٌػِا أ 

 

 حصخخدم ةراٌز ٌرو ...........إلُشاء ٌٔاكع اىٔٗب . –:   22س

 Word press ج   excel ب PowerPoint أ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمود ياسين ( –جروب )كوكب بي سي 

 اىفطو اىدراشٖ اىراُٖ –االةخدائٖ  اىخاٌساىطؿ 

 حهِٔىٔس٘ا اىٍػئٌات واالحطاالت

 ( 3وركث )   - (  4 – 1اىدروس ٌَ )  ٌراسػث 
 

 أنٍو اىػتارات اىخاى٘ث ةهيٍات ٌِاشتث ٌٍا ةَ٘ اىلٔشَ٘ : 

 (GPS – Debris tracker –  واحصاب  –حٔٗخر  –اىهٍاٌات– ) احطغر ىألخغر 

  ٗصخخدم حؽت٘ق ........ ىخػلب اىٍخيفات وٍٗهَ حِزٗيّ غيٕ اىٓاحؿ اىٍطٍٔل ٌشاُا . - 1

  غيِ٘ا اىطرص غيٖ اىخخيص األٌَ ٌَ ٌخيفات ٌػدات اىٔكاٗث اىشخط٘ث ٌَ نٔروُا ٌرو ....... واىلفازات . – 2

 ٗخ٘ص حؽت٘ق ٌخػلب اىٍخيفات حصش٘و ٌٔاكع اىِفاٗات ةدكث غَ ؼرٗق ........... – 3

 ٍٗهَ اشخخدام ٌِطث اىخٔاضو االسخٍاغٖ ....... الؼالق ْاشخاج ىطٍالت اىخٔغ٘ث اىت٘ئ٘ث .  – 4

 اؼيلج وزارة اىت٘ئث اىٍطرٗث ٌتادرة ........ىِشر اىٔغٖ ةاىلغاٗا اىت٘ئ٘ث .  – 5

---- 

 اىخاى٘ث ةهيٍات ٌِاشتث ٌٍا ةَ٘ اىلٔشَ٘ :  أنٍو اىػتارات

 اىٍٔاؼِث اىركٍ٘ث (  –اىٔاستات  –اىٍؤشصات  –اىطلٔق  –اىٍصئٔى٘ث االسخٍاغ٘ث  -) ٌطادر اىٍػئٌات  

 ٌَ ............. اىخٖ حخٍخع ةٓا نٍٔاؼَ ركٍي اىطٍاٗث عد اىلرضِث . – 1

 اظٓار شئك اٗشاةي ـٖ اىخػاٌو ٌع األخرَٗ غتر االُخرُج ٌَ اًْ ............ ةاغختارك ٌٔاؼَ ركٍي . – 2

 ٗشب اىخأند دائٍا ٌَ أن ......... دك٘لث وٗصٓو ـٍٓٓا . – 3

 اىطرص غيٕ وعٔح اىٍػئٌات اىخٖ حشارنٓا واىؾرض ٌِٓا ٌَ ضفات ............. – 4

لغاٗا اىت٘ئ٘ث ةخلدًٗ اىدغً ىيلغاٗا اىٍٍٓث ؤْ ٌا ٗػرف اىٍصئٔى٘ث االسخٍاغ٘ث حلٔم ....... ةٍػاىشث اى – 5

 ىيٍؤشصات.

--- 

 انٍو اىػتارات اىخاى٘ث ةهيٍث ٌِاشتث ٌٍا ةَ٘ اىلٔشَ٘ :
 اىِٓاٗث (  –االشٍاء اىٍصخػارة  –االشئب اىفهاْٖ  – اىخػت٘رٗثاىرٌٔز  –اىرشائو اىِط٘ث  –) اىٍلدٌث 

 ...............اذا نِج حخٔاضو ٌع ٌػيٍم او شخص ٌصئٔل .غي٘م حشِب   - 1
 ىهخاةث رشاىث ةشهو رشٍي اذنر ـٖ ......... اىصتب اىذي دـػم إلرشال اىرشاىث . – 2
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 انٍو اىػتارات اىخاى٘ث ةهيٍث ٌِاشتث ٌٍا ةَ٘ اىلٔشَ٘ :
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 ٗػد ٌٔكع .............ٌرال غيٕ ٌٔاكع اىٍهختات االىهخروُ٘ث اىٍٔذٔكث غتر االُخرُج . – 1
 حخغع اىٍطادر ةتِم اىٍػرـث اىٍطري ىـ................... – 2

 حلدم ............ اىٍٔسٔدة ةاىٍٔكع ُخائز ةِاء غيٕ ٌا حهختّ ـٖ اىطلو .  – 3
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 حصخخدم ةراٌز ٌرو ........إلُشاء ٌٔاكع اىٔٗب .  – 6
 

  



 محمود ياسين ( –جروب )كوكب بي سي 
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 حهِٔىٔس٘ا اىٍػئٌات واالحطاالت

 ( 4وركث )   - (  4 – 1اىدروس ٌَ )  ٌراسػث 
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   ىخػلب اىٍخيفات وحصش٘و ة٘اُاحٓا  . Debris Trackerٗصخخدم حؽت٘ق  1

   ( ىخصش٘و ٌٔكع اىٍخيفات ةدكث    gpsُظام ) Debris Trackerٗصخخدم حؽت٘ق  2
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   ناُج ة٘ز نِ٘ر حشٍع ة٘اُات ضٔل اىٍخيفات ةٍفردْا . 4

   ٍٗهِم اشخخدام ٌِطات اىخٔاضو ٌرو حٔٗخر واُصخشرام الؼالق ضٍالت حٔغ٘ث ة٘ئ٘ث . 5

   حٓدف ٌتادرة احطغر ىألخغر ىِشر اىٔغٖ ةاىلغاٗا اىت٘ئ٘ث . 6

   ٌشارنث اىٍػئٌات واىططٔل غي٘ٓا غتر االُخرُج ٌَ اىٍصئٔى٘ات اىخٖ حيخزم ةٓا نٍٔاؼَ ركٍي . 7

   غيٕ اىخشارك اٌَٙ غتر االُخرُج ٌَ اىٍصئٔى٘ات اىخٖ حيخزم ةٓا نٍٔاؼَ ركٍي .اىطرص  8

   اىطٍاٗث عد اىلرضِث ٌَ أًْ ضلٔكم اىخٖ حخٍخع ةٓا ةطفخم ٌٔاؼِا ركٍ٘ا. 9

   حصخخدم ة٘ز نِ٘ر وشائو اىخٔاضو االسخٍاغٖ ىِشر ٌػئٌات ىيخخيص األٌَ ٌَ ٌػدات اىٔكاٗث اىشخط٘ث. 11

   ٗشب اىخأند ٌَ أن ٌطادر اىٍػئٌات اىخٖ حصخخدٌٓا دك٘لث وٗصٓو ـٍٓٓا . 11

   ال ًٗٓ وعٔح اىٍػئٌات اىخٖ حلٔم ةٍشارنخٓا غتر االُخرُج واىؾرض ٌِٓا . 12

   االُختاه ىئٍاكع االىهخروُ٘ث اىخٖ حزورْا ُٔع ٌَ أُٔاع اىٍصئٔى٘ث االسخٍاغ٘ث  . 13

   اىٍؤشصات اىٍٓام ذات اىطيث ةاىٍصئٔى٘ث االسخٍاغ٘ث عٍَ خؽػ أغٍاىٓا .حدرج اىػدٗد ٌَ  14

15 
حلدم اىٍؤشصات اىدغً  ىيٍشخٍػات اىٍطي٘ث ةشٍ٘ع أُطاء اىػاىً ؤْ ٌا ٗػرف ةاىٍصئٔى٘ث 

 االسخٍاغ٘ث ىيٍؤشصات .
 

 

   ٍٗهِم اشخخدام األشئب اىفهاْٖ ـٖ حٔاضيم ٌع ٌػيٍ٘م . 16

ٗؿ غَ ُفصم .اذا  17    ىً حلاةو اىشخص اىذي حراشيّ كتو ذىم . ال حلً ةاىخػر

   غِد ارشال رشاىّ اذنر ـٖ ُٓاٗخٓا اىصتب اىذي دـػم الرشال اىرشاىث . 18

   اذا نِج حخٔاضو ٌع زٌ٘و ىم ال حػرـّ س٘دا ٍٗهِم اشخخدام األشٍاء اىٍصخػارة . 19

   اشخخدام االخخطارات واالشٍاء اىٍصخػارة ٗهٔن ٌِاشتا ـلػ ةَ٘ األضدكاء اىٍلرةَ٘ . 21
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   ٍٗهِم اشخخدام اىرٌٔز اىخػت٘رٗث ـٖ أي وكج غتر اىخٔاضو اىرشٍي . 24

   ٌَ اٌريث اىخٔاضو اىصيتي غتر االُخرُج اشخخدام اىػتارات اىيؽ٘فث واىخشش٘ػ٘ث . 25

   اىٍيفات غيٖ سٓاز غَ ؼرٗق ةِم اىٍػرـث اىٍطري ٌشاُا .ٍٗهِم حِزٗو  26

   كد ال ِٗاشب اىٍطخٔى اىٍٔسٔد ةتِم اىٍػرـث اىٍطري سٍ٘ع األغٍار . 27

   ٗدـع اىٍطرَٗ٘ رشٔم إعاـ٘ث الشخخدام ةِم اىٍػرـث اىٍطري . 28
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   حلدم ٌطرنات اىتطد داخو اىٍٔكع ُخائز ةِاء غيٕ ٌا حهختّ ـٖ اىطلو  31
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   حخغٍَ األٗلُٔات غِاوَٗ واعطث وٌػئٌات خاضث ةاىٍطخٔى   32

   ةٍؤشصٖ اىٍٔكع االىهخروُٖ  ٍٗهَ راةػ "غَ اىٍٔكع"ةاالحطال 33

   إلُشاء ٌٔاكع اىٔٗب   PowerPointحصخخدم ةراٌز ٌرو  34
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